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ZDROBNIENIA 
 

Zdrobnienie to rzeczownik utworzony od innego rzeczownika, informujący o niewielkich rozmiarach 

obiektu (np. rzeka -> rzeczka) i często pozytywnych emocjach, które się z nim wiążą (np. syn -> synek). 

Jak je tworzymy? 

Rodzja męski: temat + -ek lub -yk  (obraz -> obrazek, nóż -> nożyk) 

Rodzaj żeński: temat + -ka (noga -> nóżka ; uważaj na oboczności głosek!) 

Rodzaj nijaki: temat +-ko (mieszkanie -> mieszkanko) 

Uwaga! Jeśli temat kończy się na dwie spółgłoski, musimy dodać -e-  (wiosna -> wiosenka, sarna -> 

sarenka) 

Uwaga! Rzeczowniki zakończone na -ja muszą dostać końcówkę – yjka (restauracja -> restauracyjka) 

Kiedy słowa mają już -k- w końcówce lub chcemy utworzyć zdrobnienia drugiego stopnia, potrzebujemy 

końcówek -eczek/-iczyk (stołek -> stołeczek), -eczka (lodówka – lodóweczka), -eczko (mleko-mleczko) 

W języku polskim występują również specjalne rodzaje zdrobnień -  spieszczenia, które informują nas, że 

coś jest jeszcze milsze np. babcia -> babusia/ babunia, mama -> mamusia, mamunia, kawa -> kawunia, 

kawusia (porównaj z „kawka”).  

 

Obejrzyj widea o zdrobnieniach: https://www.youtube.com/watch?v=9be3NCeEtsA oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=MB6IeAYrUdA 

Wypisz zdrobnienia, o których mówią ci ludzie i podaj ich podstawowe formy: 
 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Wstaw w puste pola zdrobniania słów w nawiasach 
 

1.  

Dwa tygodnie temu Marysia urodziła córkę. Nazwała ją Katarzyna, bo to imię ma dużo zdrobnień. Będzie 

mogła do niej mówić ............................1 albo ...............................2, a jeśli będzie niegrzeczna to 
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.............................3 . Przed narodzinami dziecka Marysia i jej mąż Kamil musieli kupić wiele rzeczy, a 

szczególnie - .......................................4 (ubrania) i ......................................5 (zabawki). Marysia była bardzo  

szczęśliwa w sklepie dziecięcym. Kupiła wiele ...................................6 (sukienki), ...................................7 

(czapki), ..........................................8 (koce), .............................................9 (skarpety), 

.........................................10 (spodnie) i ............................................11 (bluzki) dla Kasi. Jej ulubionym 

........................................12 (ubrania) była ........................................13 (piżama) w ....................................14 

(słonie) i śpioszki w ..............................................15 (słońca) i .............................................16 (gwiazdy). Już 

cztery miesiące wcześniej Marysia i Kamil przygotowali też .....................................17 (pokój) dla dziecka. 

Wstawili .......................................18 (łóżko), położyli ..............................................19 (dywan), a na ścianach 

namalowali ..........................................20 (delfiny), ........................................21 (ryby) i morskie 

..........................................22 (rośliny).  

Kiedy Kasia w końcu przyszła na świat cała rodzina podziwiała jej piękne, niebieskie ..................................23 

(oczy), malutki ......................................24 (nos) i pulchne ...........................................25 (ręce) oraz 

...............................................26 (nogi. Mama ciągle całowała ją w ..................................27 (czoło) albo w 

.........................................28 (brzuch) i była najszczęśliwszą kobietą na świecie. 

 

2. 

Mężczyźni im są starsi, tym częściej bawią się ....................................1 (zabawki). Kolekcjonują 

..................................................2 (samochody), .......................................3 (telewizor), 

........................................4 (komputery) .......................................5 (komórki) i ..................................... 6 

(polisy) ubezpieczeniowe. Czasem bawią się z koleżankami w ................7 (dom), ale krótko, bo im się nudzi. 

Nie chcą mieć dzieci, ponieważ źle znoszą konkurencję. Po rozwodzie z ulgą wracają do ............................8 

(mama). Biorą ...........................9 (kredyty), których później nie potrafią spłacić. Wzorem pana 

................................10 (premier) grają z kolegami w ............................11 (piłka). 
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Odpowiedzi: 

1. Wideo 1:  

Faktura -> fakturka, pieniądze -> pieniążki, chleb -> chlebek, warzywa -> warzywka, masło -> masełko 

Wideo 1:  

reszta -> resztunia, kłopoty-> kłopociki, walizka -> walizeczka, brzeg -> brzeżek, słońce -> słoneczko, punkt -> punkcik, most -> 

mosteczek, grosze -> grosiki, minuta -> minutka, sieć -> sieciunko, palant-> palantunio 

 
2. 1./2. Kasia, Kasiunia, 3.Kaśka, 4. ubranka, 5.zabaweczki, 6.sukieneczek, 7.czapeczek, 8.kocyków, 9. skarpetek, 10. spodenek, 

11.bluzeczek, 12.ubrankiem, 13.piżamka, 14. słoniki, 15. słoneczka, 16. gwiazdki, 17. pokoik, 18. łóżeczko, 19. dywanik, 20. delfinki, 

21.rybki, 22. roślinki, 23.oczka, 24. nosek, 25.rączki, 26. nóżki, 27. czółko, 28. Brzuszek 

3. 1.zabaweczkami, 2.samochodziki, 3.telewizorki, 4.komputerki, 5. Komóreczki, 6. Poliski, 7. Domek, 8. Mamusi, 9. Kredyciki, 10. 

Premierka, 11. piłeczkę 
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